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سیما و  صدا  تا  کند  تالش  باید  ارشاد  وزیر 
نکند سینما  وارد  را  خود  ابتذال 

طنز
پنجشنبه 3 مهر 1399

وطن امروز     شماره 303۲

زهرا نادریان

محمد امین میمندیان

طاهره ابراهیم نژاد

گنده گو
گاوبازشیردوشی!یاعقابمردهخوار!
پسبرایمنادایقلدرانرادرنیار!

شاخبرجامی،گلوبالهاوکیادترفتهاست!
گندهالتزعفرانیه!سوسولپامنار!

خونبهپاکردیتوباآنچشمهایسگصفت
پوشکیهمکنبهپا!وقتینداریاختیار!

چشمسرختفکرمیکردینشانزورتوست؟
زوروقتیدربیایدمیرودباالفشار!

گفتهاندامسالتابستانداغیداشتی!
تویاصطبلخودتحتینداریاعتبار!

خوابهایخیسمیبینیپسازعیناالسد!
نیمهشبهابیقراری!بیقراری!بیقرار!
شیرایرانیالداروشیربنسلمانسفید
پسمراقبباشوقتیشیرفرمودیویار!
تویآمریکابمانوقمپزترادربکن

اینطرفهاانتقاماستانفجاراستانفجار!
گشتهایندنیابهکامکاسهلیسانیچوتو!
تازمانیکهبریزدماستازدرزتغار!

دورتادورخودترابازخیبرساختی!
موشکیداریمماهم!هستنامشذوالفقار!

فیعی
ن ش

امی

دبیرسرویسنثر:فیروزه کوهیانی
دبیرسرویسشعر:زهرا فرقانی

دبیرسرویسکارتون:مهدی نظری
دبیرفنی:سیدمحمدجواد طاهری

راههایارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

سقوط آزاد
قبلازاینپیرایشهرفیلمباارشادبود

ریشوقیچیدستشان،هرفیلمچونشمشادبود
بسکهبستندآبوروغن،ریشوقیچیشدفنا

ناماکراننهاییشانسقوطآزادبود

سینمای سر به راه
سیماپرابتذالوبیحالشده
انگارزبانهنرشاللشده
نگذارکهسینمابگرددبااو

طفلیبهنظرمیرسداغفالشده!

هیچ پیچ
ازدستندادهایمماهیچکههیچ!
زاییدهدرختانگالبیش،سنایچ
هیگیرندهنشوبهدولتپاپیچ

»ایهیچبرایهیچباهیچمپیچ«

فرشته پناهی

رجز موش
بهدنبالتوافقباوحوشاست
زرهتنکردهامازیرپوشاست
رجزمیخواندایرانضعفدارد
اگرموشکببیندبازموشاست

سوده سالمت

سمیه قربانی

اباالفضل سلیمانی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
عواقب بی اعتنایی به کدخدا

تفنگ بادی 
درقضیهلغو»مکانیزمماشه«ازسویشورایامنیت،پمپئو
اعالمکرد»اگرسازمانمللتحریمهاعلیهایرانرابازنگرداند
واشنگتنعواقبیرابرایآندرنظرمیگیرد«.پمپئوازجمله
سیاستمدارانبرجستهدنیاستکهبهاینراحتینمیشود
حرفشرانادیدهگرفت.مثالدرقضیهآزمایشموشکیاوسعی
کردایرانراناقضقطعنامه2231معرفیکندواروپاییهاهم
نامردینکردندوامضانکردند.بههرحالممکناستیک
جاییحرفآدمزمینبیفتد)8باربنویسیدمنخندیدمسرم

آمدوبه8نفرارسالکنیدتاسرتاننیامده(.
و احتمالی عواقب تهدیدآمیز، لحن این به توجه با 
واکنشهایاحتمالیمردمایرانرادراینرابطهبررسی

میکنیم:
*تحریمهایجدیدیعلیهایرانوضعمیشود.

واکنشاحتمالیمردمایران:یکسفربهجزایربغلیآمریکا
برایارسالبنزینافتادیم.

*»مکانیزمتفنگبادی«اعمالمیشود.
واکنشاحتمالیمردمایران:انگشتخودراازلولهماشهفعال
درآوردهوداخللولهتفنگبادیمیکندتابازیخرابنشود.

*سپاهپاسدارانتحریممیشود.
واکنشاحتمالیمردمایران:اااهبازیخرابشد.تکراریه.

فیلم پرفروش را که با خانواده نمی بینند

چگونه فیلم پرفروش بسازیم؟
1-توقیفشوید:کالفیلمتوقیفیخوبمیفروشد.برایتوقیف
شدنهمیکگیریبهیکچیزیبدهید.مثالزیرآبدینرابزنید.

هرچقدرهمکهدیرترازتوقیفدربیاییدبیشترمیفروشید.
2-کمدیبسازید:االندور،دورکمدیاست.حتیاگرکلیپهای
زمینخوردنملتراکهقدیمهابهمنهاشمیرویشانمیگفت
»مواظبباش«،کناریکدیگربچینیوبهعنوانفیلمکمدیبهبازار

بدهی،جوابمیگیری.
3-خاکبرسریباشید:فیلمپرفروشرانبایدبشودباخانواده
دید.مگراینکهخانوادهدیگرخیلیباهمندارباشند.اگرنهخانواده
طبیعیبایددقیقه20لبشانرابگزندوگوششانرابگیرندواز

سینماخارجشوند.
4-کفتارصفتباشید:مثالاگرفیلمتانیکآشغالحیفنگاتیو
دریوریاست،جوریتبلیغشکنیدکههرکستبلیغشراببیند
فکرکندیکفیلمکمدیجذاباست.بعدکهبهسینمارفتببیند

رکبخوردهوفیلماصالیکفازدیگریاست.
5-سیاهباشید:فضایفیلمهرچهسیاهتربهتر.سکانسهایتاندر
شبباشد.لباسهاتیرهباشد.همهبدبختباشند.همهدادبزنند.
خالصهنویدمحمدزادهخورشخوبباشد.مثالهمژانراجتماعی

است.

عشق در مهد

باید در بیاد
خبرهایواصلهحاکیازآناستکهنرخ
از بیش یکباره به مهدهایکودک شهریه
30درصدافزایشداشتهوهمهرامتعجب
برخی خبر این در آنکه حال است. کرده
دالیلپنهانخفتهاستکهحتیحسینیبای
وحمیدمعصومینژادازرمهمنمیتوانستندبه

آنپیببرند.

دلیل اول: عشق شان
شایدشماهممثلمن)!(باشنیدندلیلاولبهیادعشق
وعاشقیافتادهباشیدولیدراینجابحث»کشیدن«مطرح

است.یعنیکهعشقشانکشیدهونرخرابردهاندباال!

دلیل دوم: ترس
آنزمانکهازکروناترسیدیدوکودکانخودرابهمهد
نبردید،بهضرروزیانمهدفکرنکردید.یعنیجانبچهتان
مهمتربود؟حاالهمازاینشیبمالیم30درصدشاکی

هستید؟!روکهنیست...

▪ فاطمه معتمد آریا ▪

#سینما

فهیمه انوری

ابتذال کشکی 
درسینما:بیامو،ماتیکوزیدوجردن

تیوی:مدامکشکوکنکوروبانکوروغن

اظهارفضلآرتیست،سس-ماستالزممکرد
»سس«ریختجایخوندر،دعوایحولیکزن

سیماوسینما!وای!هرروزقصهایناست:
شدعاشق»ترانه«،»بهروز«مثل»بیژن«

عشقوپنیرآمیخت،باماست،باخیانت:
گاوصباحکرده،تبلیغدوغمیهن

ازحجمابتذالدرسینما،سرودن
طبعروانمارا،خواهدنمودالکن

گندشاگربیایدتویصداوسیما
ارشادخواهدآورد،بردربخانهها،ون

حرفتوهممتیناست!پسبعدازاینعزیزم
تویصداوسیما،پیدانباشلطفا!!!

#صدا  -و  -سیما

#وزیر  -ارشاد

موضوع انشا: 

صدا و سیما چه شکلی است؟
به نام خدا

صداوسیمابهجاییمیگویندکهازآنجابهتلویزیونماصداهاو
سیماهایمختلفیارسالمیشود.

البتهبرادرمانمیگویدصداوسیمایشهرهاباهمفرقداردوهر
شهریبرایخودشیکصداوسیماداردمثالصداوسیمایکیش

باقمفرقدارد.
امابهنظرماصداوسیماجایخیلیخوبیاست.آنجاکلیاتاقوجود
داردکهآدمهایمختلفکارهایمختلفیمیکنند.مثالتوییک
اتاقدارندبرایریزشموییکنفرلوسیونموتجویزمیکنندو
تویاتاقدیگردارندغذامیپزندوتویاتاقکناریبرایکنکوریها

ریاضیدرسمیدهند.
دادن آدمهاچراهمهشوسطدرس این پرسیدم پدرم از من
بستههایمعلمخصوصیراتبلیغمیکنند؟وچراهیوسطغذا
ما اینکه برای تبلیغمیکنند؟پدرمانگفت قابلمه پختن
بخریم!گفتماگربخریمچهمیشود؟پدرمانگفت

اگربخریمفالنیم!
اینبودانشایمن.

محمدحسین صادقی

دختر محمود نقاش
*ابتذالصداوسیمااگهبخوادبیادتوی
سینمانهایتامجبوریمنقیمعمولیروبا
بازیحامدبهدادببینیمکهدارهدنبالزن

محمودنقاشعربدهمیکشه.

کهسینماحامدبهدادمجبورمیشه*اگهابتذالصداوسیمابیادتوی کنه بازی رو آشپز یه ازنقش رو آگرین قابلمههای بهزنش داده و دزدیده آشپزخونهاش
دوستش!

#ابتذال

سیدمهدی موسویرضا عیوضی

ضبط بی ربط
هرچیزگرانشدکهبهماربطندارد
بالطفخدادولتماخبطندارد!

صادرشدهاجناسکهقیمتزدهباال
شرمندهاگرضابطهوضبطندارد!

فرشته پناهی

اقتصاد رو به بیرون
خوشگفتهکهصادراتمانچونقویاست

بازاربههمریختهومنزویاست
گفتمکهمثالیبزنایشانفرمود
وضعیتماشبیهبیرونرویاست

طاهره ابراهیم نژاد

فریبا رئیسی

دلیل سوم: باید در بیاد
اگرمهدهایکودکبخواهندکرهومربا،کرهوپنیری،
چیزیبهبچههابدهند،دراینصورتبایدهزینهایاب
ذهابومدتزمانتلفشدهدرصفخریدکرهراهم
کهحساب کسانی داشتهایم مورد حتی کرد. حساب
وقت یک که دادهاند پول بیشتر درصد کردهاند،20

مشغولالذمهفردخریدارنباشند.

دلیل چهارم: زنان 
مادرانخانهداربانفرستادنکودکخودبهمهدموجب
کسریهزینهشدهاند.ببینیدکهجهانسومیفکرکردن
وزنرادرپستویخانهزندانیکردنچهعواقبیدرجامعه

دارد.همیشهپاییکزندرمیاناست.

سیدمحمدجواد طاهری


